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Abstract: 
The aim of this study is to reveal the level of critical thinking among Zarqa University students according to the 

California test of critical thinking skills and its relation to some variables. The study population was the students of 

Zarqa University for the first semester of the academic year 2016/2017 and the random sample of (387) first year 

students and the third of all university faculties. The researchers used the descriptive method; the study tool is the 

California test of critical thinking skills, which was modified to the Jordanian environment. The test was applied and 

corrected, and the data was monitored and computerized. The statistical averages, standard deviations and ANOVA 

were calculated to answer the question and examine the hypothesis of the study. 

The arithmetic mean of critical thinking among Zarqa University students was in accordance with the California 

Critical Thinking Skills Test (13.58) and the mean is medium according to the mean average. The researchers 

recommended that the curriculum be structured to reflect the critical thinking skills of students, support decisions to 

include critical thinking subjects in study plans, and conduct similar studies in other settings. 
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ار ا الختبمستوى التفكير الناقد لدى طلبة جامعة الزرقاء وفق  
اتكاليفورنيا لمهارات التفكير الناقد وعالقته ببعض المتغير   

 جمال صالح عطا هللا القديمات جهاد عبد الحميد

 التربيةكلية 

 جامعة الزرقاء

 مشرف تربوي

 مدارس الحصاد

q@hotmail.com-jehad jamal20032001@yahoo.com 

 
24/01/2019استالم البحث: 02/01/2020قبول البحث:   

 :الملخص
الناقد وعالقته ببعض  فورنيا لمهارات التفكيريا الختبار كالهدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مستوى التفكير الناقد لدى طلبة جامعة الزرقاء وفق  

 ا( طالب  387وائية طبقية مقدارها )والعينة عش ،2016/2017المتغيرات, وكان مجتمع الدراسة طلبة جامعة الزرقاء للفصل األول من العام الدراسي 
لدراسة اختبار كاليفورنيا لمهارات التفكير وطالبة من طلبة السنة األولى والثالثة من كليات الجامعة جميعها, واعتمد الباحثان المنهجية الوصفية، وأداة ا

، وتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية اوإدخالها حاسوبي   الناقد المعّدل للبيئة األردنية، وجرى تطبيق االختبار وتصحيحه ورصد البيانات
 .إلجابة السؤال وفحص فرضيات الدراسة (ANOVA) واالستعانة باإلحصائي

وى متوسط بحسب والمست ،(13.58ا الختبار كاليفورنيا لمهارات التفكير الناقد )متوسط الحسابي  للتفكير الناقد لدى طلبة جامعة الزرقاء وفق  وبلغ ال
دراسية تعنى  وأوصى الباحثان بمراعاة  بناء المناهج لواقع مهارات التفكير الناقد لدى الطلبة، ودعم القرارات المتصلة بتضمين مواد المتوسط الفرضي.

  عن إجراء دراسات مماللة في بيئات أخرى.بالتفكير الناقد ضمن الخطط الدراسية، فضال  

.اختبار كاليفورنيا لمهارات التفكير الناقد ،مهارات التفكير الناقد ،: التفكير الناقدالمفتاحّيةالكلمات 

 :المقدمة

الناقررد ومهاراترره مطلررب أساسرري للطلبررة فرري  ررل اقتصرراد  التفكيررر
التعلرريم العرررالي وهرررو مررن أهررردا  المعرفررة واسررتثمار رأم المرررال الفكررر , 

وعّبر . (15)( 2018-2015وليقة الخطة اإلستراتيجية لألعوام ) بحسب
ن فرري السررنوات األخيرررة عررن قلقهررم مررن ضررعف قرردرة الطلبررة فرري و التربويرر
إلرى  عربّيرةو  ةمرؤتمرات محلّير عرّدة تودعر ,لتفكير الناقدل متنوعة مهارات

اقررد, فالطالررب المزيررد مررن العنامررة بمهررارات التفكيررر وبرراألخص التفكيررر الن
والمرردى  ،مررن المعررار  عبررر األوميررة المختلفررة ايتعرررل لكررم كبيررر جررد  

الزمني المترا  محردود. وهرو مضرطر لتمييرز مرا يررد إليره وتحليلره ونقرده, 
ة التررري انشرررغلت بهرررا الناقرررد مرررن الموضررروعات المهمرررة والحيويررر فرررالتفكير

تمكرين المتعلمرين  فري، وذلك لما له مرن أهميرة بالغرة اا وحديث  التربية قدمم  
ميررل باألهميررة  تتجّلررو عمليررة الررتعلم والتعلرريم  مررن مهررارات أساسررية فرري 

سررتراتيجيات تعلرريم إلررى تبنرري إالتربررويين علررى اخررتال  مررواقعهم العلميررة 
إلرى ييمرة الترردريب  (8). وأشرار وويرردولين(14)وتعلرم مهرارات التفكيررر الناقرد

عررري إلرررى ضررررورة تحليرررل المحتررروى  (9)فررري تحسرررين مهرررارات التفكيرررر، ود 
لتبّين مدى عنايتها بتنمية مهارات التفكير، وإلى  الدراسي للمواد المختلفة

ا بتقررردمم المحتررروى مصرررحوب   (3)بررررامج تدريبيرررة لتنميتهرررا، وأوصرررت دراسرررة
بررالتفكير الناقررد، وتخطرريط منرراهج التعلرريم العررالي وتعررديلها بررالتركيز علررى 

 النشط.لم القائم على المشكالت والتعلم التع
الهرررد  األساسررري مرررن تعلررريم وتعلرررم التفكيرررر الناقرررد هرررو تحسرررين و 

مهارات التفكير لدى الطلبة التي تمكنهم من النجا  في مختلرف جوانرب 
فهررو مررن أبرررا األدوات الترري مسررتخدمها اإلنسرران لتسرراعده علررى حيرراتهم، 

عررالم برره وسررخرت الكثيررر التكيرر ، فعنيررت لررذلك األنتمررة التعليميررة فرري ال
من جهودها لتنميتره، بييرة اإلعرداد للنجرا  فري مواجهرة متطلبرات الحيراة 

فتشرجيع رو  التسرا ل والبحرث واالسرتفهام، وعردم التسرليم ، (22)المستقبلية
بالحقررائق دون التحررر  أو االستكشررا  كررل ذلررك يررؤد  إلررى توسرريع  فررا  

االت علمية أوسع، مما الطلبة المعرفية، ويدفعهم نحو االنطال  إلى مج
ويمرررنحهم االسرررتقالل فررري . يثررر  أبنيرررتهم المعرفيرررة ويزيرررد تعلمهررم النررروعي

التفكيررر، والقرردرة علررى اتخرراذ القرررارات الصررائبة فرري حياترره، والحكررم علررى 
ت هررردف برررالنتر لمرررا سررربقو  .(9) األمرررور وفرررق معرررايير واضرررحة ومحرررددة

ررمعررة الزرقرراء الدراسررة إلررى بيرران مسررتوى التفكيررر الناقررد لرردى طلبررة جا ا وفق 

 .العلمي في جامعة الزرقاء/ األردن هذه الدراسة بدعم من عمادة البحث*
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وعالقتررره بررربعض المتغيررررات الختبرررار كاليفورنيرررا لمهرررارات التفكيرررر الناقرررد 
وتقررررردمم التوصررررريات المناسررررربة لتطررررروير العمليرررررة  ،لمعرفرررررة واقرررررع الحرررررال

 التدريسية.

 :مشكلة الدراسة وأسئلتها
فرري ضرروء مررا سرربق فرري المقدمررة ولمررا يلمسرره المباشررر للترردري  

ى المهارات العقليرة العليرا ومنهرا مهرارات الجامعي من أهمية التركيز عل
مستوى التفكير الناقرد لردى معرفة مشكلة الدراسة ب هدفت ،التفكير الناقد

ررطلبررة جامعررة الزرقرراء   ،ختبررار كاليفورنيررا لمهررارات التفكيررر الناقرردال اوفق 
 : ةاآلتيفرضيات وانبثق عن مشكلة الدراسة ال

( α ≤ 0,05)  توجرررررررد فررررررررو  ذات داللرررررررة إحصرررررررائية عنررررررردال  -1
لمسررتوى إلررى ار الناقررد لرردى طلبررة جامعررة الزرقرراء تعررزى يررلمسررتوى التفك

 الدراسي.
( α ≤ 0,05)  توجرررررررد فررررررررو  ذات داللرررررررة إحصرررررررائية عنررررررردال  -2

 نوع الكلية.إلى الناقد لدى طلبة جامعة الزرقاء تعزى  رلمستوى التفكي
( α ≤ 0,05)  توجرررررررد فررررررررو  ذات داللرررررررة إحصرررررررائية عنررررررردال  -3

تفكير الناقد لردى طلبرة جامعرة الزرقراء تعرزى لتفاعرل متغيرر  لمستوى ال
 .المستوى الدراسي ونوع الكلية

 :أهمية الدراسة
 :اآلتيةألسباب لتأتي أهمية هذه الدراسة 

بضررورة التقرويم الردور  ألوررال التربو   تجاهانسجامها مع اال -1
التطرروير متطلبررات  مناسرربة لمسرراعدة المخططررين لتحقيررق تقرردمم بيانررات

 .التربو  المنشود
معرفة مستوى التفكير الناقد لدى طلبة جامعة الزرقاء  -2

ألداة مقننة  ا، وفق  وعالقته بمتغير  المستوى الدراسي ونوع الكلية
 ومستخدمة في بلدان عديدة.

الجهررررة ذات الصررررلة فرررري بنرررراء المنرررراهج بواقررررع مسررررتوى  تعريرررر  -3
 التفكير الناقد لدى طلبة الجامعة.

عرررم القررررارات المتصرررلة بتضرررمين مرررواد دراسرررية تعنرررى برررالتفكير د -4
 الخطط الدراسية. ضمنالناقد 
 لباحثين إلجراء دراسات مماللة في بيئات أخرى.احفز  -5

 :مصطلحات الدراسة
عمليرررة عقليرررة هادفرررة تتضرررمن تنتررريم الحكرررم الرررذاتي  :التفكيرررر الناقرررد

المستند إلى التحليل والتقويم واالستدالل واالسرتنتا  واالسرتقراء. ويتمثرل 
 .( سؤاال  34في هذه الدراسة بأسئلة األداة وعددها )

اختبررررار كاليفورنيررررا للتفكيررررر الناقررررد: االختبررررار الررررذ  أصرررردرته مؤسسررررة 
( فقرررة 34ويتكررون مررن ) ،(2000  )نمرروذأكاليفورنيررا للنشررر األكررادممي 

االسررررتدالل واالسررررتنتا  واالسررررتقراء، تقرررري  مهررررارات التحليررررل والتقررررويم و 
 فة بحسب البيئة األردنية.أداة الدراسة مكيّ  هذا األنموذ  ويمثل

مسررتوى التفكيررر الناقررد: وان الدرجررة الترري محصررل عليهررا المفحررو  
ررو د، فإمررا أن مكررعنررد اسررتجابته الختبررار كاليفورنيررا للتفكيررر الناقرر ا ن مرتفع 

 ا.ا أو منخفض  أو متوسط  

 :حدود الدراسة
 للدراسة مجموعة من الحدود تفصيلها في اآلتي:

الحرررررررررررد الزمررررررررررراني: الفصرررررررررررل الدراسررررررررررري األول للعرررررررررررام الدراسررررررررررري 
(2016/2017 .) 

 ا.الحد المكاني: جامعة الزرقاء بكلياتها جميع  
رالحد البشر : اقتصارها على طلبة جامعة الزرقاء  ا للدراسرة مجتمع 

 والعينة منه. 
ترررائج الحرررد الموضررروعي: األداة التررري اسرررتخدمها الباحثررران، وتررررتبط ن

  .الدراسة بمدى صدقها ولباتها

 والدراسات السابقة اإلطار النظري 
 :اإلطار النظري 

يواجرره اإلنسرران فرري حياترره مواقررف متنوعررة تضررعه أمررام اختيررارات 
المناسررب، وفرري هررذه الحررال تلزمرره متعررددة، ويقررف أمامهررا التخرراذ القرررار 

ا إلرى مهرارات ا، مسرتند  ا سرليم  القدرة على ييام الخيارات وتقويمها تقويم  
مركبة من تحليل واستقراء واستدالل واسرتنتا ، وهرذه الممارسرة الحياتيرة 
في حقيقتها أسام التفكير الناقد، فما التفكيرر الناقردو ومرا مهاراترهو ومرا 

 ون بهويتحلّ أهميتهو وما صفات من 
ررررررّ     التفكيرررررر الناقرررررد بأنررررره تقريرررررر حقيقرررررة المعرفرررررة ودقتهرررررا ع 

وييمتهررا، والحكررم علررى علررى األخبررار المسررتندة إلررى مصررادر مقبولررة، 
وفحرررص المررررواد فرررري ضرررروء الررردليل، ومقارنررررة الحرررروادث واألخبررررار لررررم 

. ويعرررر  بأنررره عمليرررة ذهنيرررة يتطرررور فيهرررا المرررتعلم مرررن (2)االسرررتنتا 
عررررل الترررري مشررررترم فيهررررا مررررع المررررواد والخبرررررات خررررالل عمليررررات التفا

والوصررول إلرررى اسرررتنتاجات وافتراضرررات  ،والمواقررف واألحرررداث البيئيرررة
. وعرفه فاشون بأنه عمليرة الحكرم الهراد  (11)وتوقعات جديدة ومعان  

ا، والمحررررم المعرفررري الرررذ  يرررؤد  إلرررى حرررل المشررركالت المرررنتم ذاتي ررر
الحكرررم الحرررذر والمترررأني لمرررا . والتفكيرررر الناقرررد هرررو (5)واتخررراذ القررررارات

ينبغررري علينرررا قبولررره أو رفضررره أو تأجيرررل البرررت فيررره حرررول مطلرررب أو 
 .(19)قضية معينة، مع توفر درجة من الثقة لما نقبله أو نرفضه

وبتحليل ما سبق يتبين أن التفكير الناقد عمليرة عقليرة منتمرة  
 قررويم واسررتدالل واسررتنتا هادفررة، تتضررمن مهررارات مركبررة مررن تحليررل وت

عاليرة الرتبرة ، فهو منهج تفكير يتضمن مهرارات عقليرة متقدمرة واستقراء
 . لتساعد اإلنسان على حسن االختيار والتكي 

مهارات التفكير الناقد فقرد تفراوت البراحثون فري تحديردها،  وأما 
فمررن مهاراترره التركيررز علررى سررؤال معررين وتحليررل الحجررج والبررراهين الترري 

كرم علرى مصردايية مصردر المعلومرات ممكن أن تحرل هرذا السرؤال، والح
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والبيانرررات التررري تفيرررد فررري اإلجابرررة عرررن السرررؤال، وتجنرررب االنررردفاع فررري 
أربرع عشرررة مهرارة منهرا االسرتقراء وتحديررد  (20). وأورد(4)إصردار األحكرام

إحرررردى عشرررررة مهررررارة منهررررا التمييررررز بررررين  (17)السرررربب والنتيجررررة. وانتقررررى
أقرررب بيرران لمهررارات التفكيررر الحقررائق واآلراء، وتوليررد الحجررج واألدلررة. و 

ريرر  خبررراء دلفرري، ويشررمل : ا علررى تعمعتمررد   (6)الناقررد مررا أورده فاشررون 
ويتضررمن التصررني  واسررتخال  النتيجررة، ويعنرري التعبيررر عررن  التفسررير

الفهررم والمعنررى المسررتند إلررى الخبرررة والمعطيررات واإلجررراءات والمعررايير، 
ليلهررررا بتحديررررد والتحليرررل ويتضررررمن فحررررص اآلراء واكتشرررا  الحجررررج وتح

العالقررررررات االسررررررتداللية والعقليررررررة بررررررين العبررررررارات واألسررررررئلة والمفررررررا يم 
ويصرف  ،والصفات، والتقويم ويتضمن تقرويم االدعراءات وتقرويم الحجرج

وحكمرره واعتقرراده، واالسررتدالل ويتضررمن تقصررري  هوإدراكررفهررم الشررخص 
األدلرررررة وتخمرررررين البررررردائل والتوصرررررل إلرررررى اسرررررتنتاجات، ومهرررررارة الشرررررر  

إعررالن النتررائج وتسررويغ اإلجررراءات وعرررل الحجررج المقنعررة،  وتتضررمن
ت بمرايبررة وتصررحيا الررذا ،ومهررارة تنترريم الررذات وتتضررمن تقررويم الررذات

اسرررتخال  العناصرررر المشرررتركة فررري أنشرررطته و  ،الفررررد لنشررراطاته بررروعي
 والنتائج المستخلصة.

وتكمررن أهميررة التفكيررر الناقررد وتعليمرره فرري تشررجيع رو  التسررا ل والبحررث 
، ممررا يررؤد  إلررى توسرريع  واالسررتفهام، وعرردم التسررليم بالحقررائق دون تحررر 

وجعلهرررم يبتعررردون عرررن التمحرررور الضررريق حرررول  ،اآلفرررا  الفكريرررة للطلبرررة
المرتعلم علرى الحكرم علرى األشرياء وتتأّكد أهمّيتره فري تمكرين ، (16)ذواتهم

ررر ا لمعرررايير معينرررة بطرررر  أسرررئلة وعقرررد مقارنرررات، وفهمهرررا وتقويمهرررا طبق 
وتصرررررني  األفكرررررار للوصرررررول إلرررررى  الحقرررررائق دراسرررررة دييقرررررة، ودراسرررررة

االستنتا  الصحيا. وتحويل عملية اكتساب المعرفرة مرن عمليرة خاملرة 
، ويكسب (18)إلى نشاط عقلي يؤد  إلى إتقان أفضل للمحتوى المعرفي

المررتعلم تعلرريالت مقبولررة للموضرروعات المطروحررة فرري مرردى واسررع مررن 
ير الناقد لره عالقرة ارتباطيرة إمجابيرة مرع مشكالت الحياة اليومية. والتفك

 المشرراكل،حررل  ن الفرررد مررن، ويمّكرر(21)التفكيررر اإلبررداعي والتفكيررر الجيررد
. ولرره عالقترره لدمرره قرردرات التفكيررر العليرراينّمرري و  ،العلمرري هتفكيررر يعررّزا و 

 مجابية بمتغيرات مثل الذكاء والتحصيل.ارتباطية إ
فات دالررة، منهررا أنرره منفررتا الررذ  يتمتررع بررالتفكير الناقررد لرره صرر والشررخص

علررى األفكررار الجديرردة، ويعررر  متررى محتررا  إلررى معلومررات أكثررر حررول 
 عررن فيرررت نقررال   (14). وذكرر(17)شريء مررا، ويبحررث عرن األسررباب والبرردائل

منهرررا أن لدمررره الرررذ  يتمترررع برررالتفكير الناقرررد  الشرررخص( صرررفات 1997)
رر المعلومررات، ولدمرره ا فرري الفهررم أو القرردرة علررى االعترررا  بررأن لدمرره نقص 

قدرة واضحة على تحديد مجموعة من المعرايير لتحليرل األفكرار والتقردير 
 لصرررفات المفكرررر الناقرررد بحسرررب رأ  ا مفصرررال  وصرررف   (7)الرررذاتي. وعررررل

 ،حسررن االسررتطالع ،، فررالمفكر الناقررد فضررولي (Delphi)خبررراء دلفرري
مررررن منفرررتا منصرررف فررري التقرررويم، صررراد  فررري مواجهرررة  ،والرررق التفكيرررر

األحكررام، معيررد النتررر  النزعررات الشخصررية، مترررو  فرري إصرردارحيررز أو الت
في األشياء، منتم في األمور المعقدة، مجتهد في إدارة المعلومرات ذات 

الصررلة، معترردل فرري اختيررار المعررايير، مثررابر فرري التمررام النتررائج الدييقررة 
 وضوعات بقدر ما تسما به الترو .للم

  :الدراسات السابقة
لتردريب العملري لنمروذ  أنومية كمية هردفت إلرى تطروير دراسة  (8)تأجر 

 إلرى ت الدراسرة واسرتندلتحسين مهارات التفكير النقد  وتطروير القيرادة. 
لحررررررل  (APA)مهررررررارات التفكيررررررر النقررررررد  الترررررري حررررررددها تقريررررررر دلفرررررري 

 مرررو فينال مرررع المقابلرررةبرررأداة البيانرررات النوميرررة جمعرررت  ، وقررردالمشررركالت
تم ييام التحسين في مهرارات التفكيرر النقرد  و في القوى العاملة.  الجدد

: )قبلررري، منتصرررف، مهرررارات التفكيرررر النقرررد لكاليفورنيرررا  برررإجراء اختبرررار
لجميرررع  التفكيرررر النقرررد مهرررارات فررري  اأ هررررت النترررائج تحسرررن  و . وبعرررد (

هرررذه النترررائج تررردعم ييمرررة التررردريب و المشررراركين تقريبرررا )قرررادة المسرررتقبل(. 
، أو أ  برنرامج قيرادةالو رامج تطروير اإلدارة تنمية مهارات التفكير فري برو 

 يركز على الشخصية أو التطوير المهني. 
العالقرة بررين مهرارات التفكيرر الناقررد  إلرى الكشررف عرن (12)دراسرة  هردفتو 

وقرررد  والتحصررريل األكرررادممي لررردى الطلبرررة الجرررامعيين. والقرررراءة الطوميرررة
 الجنرررروبطالب ررررا فرررري كليررررة الفنررررون الحرررررة فرررري  119تكونررررت العينررررة مررررن 

 ،فرررري سرررربعة أقسررررام مررررن المرحلررررة الجامعيررررة للغررررة اإلنجليزيررررة األمريكرررري
 عرن وجرودأسرفرت النترائج و ، مهرارات التفكيررلكاليفورنيرا  واستخدم اختبار

والتحصرررررريل  بررررررين التفكيررررررر الناقررررررد والقررررررراءة الطوميررررررة إمجابيررررررةعالقررررررة 
  األكادممي.

اختبررار كاليفورنيررا لمهررارات التفكيررر  تطرروير إلررى (1)دراسررة قصردتو       
رررر ترررررجم وقررررد السررررمات الكامنررررة،  ا لنتريرررةالناقرررد لرررردى طلبررررة الجامعررررة وفق 

ا، وطبق االختبار الباحث فقرات االختبار والتعليمات إلى العربية وعكسي  
( من الطلبة في الجامعرات الرسرمية فري بغرداد، 500على عينة عددها )
سرررتند الباحرررث علرررى أنمررروذ  )را ( أحررراد  ا، واا طبقي ررراختيرررروا عشررروائي  

رر ا المعلررم مررن نمرراذ  نتريررة السررمات الكامنررة لتحليررل فقرررات االختبررار وفق 
بة مناسررالترري توصررلت إليهررا الدراسررة العلميررة. ومررن أهررم النتررائج  ةللطريقرر

التسرا  قردرات العينرة وصرعوبة الفقررات،  االختبار لمسرتوى أفرراد العينرة 
ابة. وأوصى باعتماد االختبار فري المجراالت والستبعاد التخمين في اإلج
 .راسات مماللة لمراحل دراسية أخرى النفسية والتربوية، وإجراء د

تنميررة مهررارات التفكيررر الناقررد لرردى طررالب إلررى دراسررة هرردفت  (10)وأجرررى 
المرحلررررررة الثانويررررررة فرررررري األردن باسررررررتخدام إسررررررتراتيجية مررررررونرو وسررررررليتر 

(Monro & (Slater، وإسررررررتراتيجية مكفارالنررررررد (McFarland) . وقررررررد
لررررالث  فرررريمقسررررمة  طررررالب الصررررف الثررررامن،مررررن  209  العينررررةشررررملت 

 اختبرررار كاليفورنيررراواألداة  ،ضرررابطة وواحررردة تنتجرررريبي نتررريالن مجموعرررات
وجررررررود فرررررررو  لمصررررررلحة نتررررررائج وأ هرررررررت القررررررد. امهررررررارات التفكيررررررر النل

وأوصرررت  ،تراتيجيتينالمجمررروعتين التجرررريبيتين، ممرررا معنررري فاعليرررة اإلسررر
 في المناهج. التفكير النقد  الدراسة بتوفير مهارات
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تحديررررد مررررا إذا كانررررت هنررررام  هرررراكرررران الغرررررل منو  ،(3)دراسررررةوأجريررررت 
 .والجرن ة الكلير براختال اختالفات في األبعراد الخمسرة للتفكيرر النقرد  

-2009) ةدراسرررريلسررررنة المررررن اوطالبررررة طالب ررررا  1455شررررملت العينررررة و 
، وأداتهررا شررر  الوالمررات المتحرردة يجنرروبمررن المنطقررة الواقعررة   (2010
وصرررفية لتحليرررل البيانرررات. ال المنهجيرررةاسرررتخدمت و  ،(CCTST) اختبرررار

لهمرررا ألرررر فررري مسرررتوى النترررائج إلرررى أن الجرررن  وكليرررة الدراسرررة وأشرررارت 
  االنضباط الدراسي لمصلحة الذكور.

تفررروقين مرررن التعرررر  إلرررى درجرررة امرررتالم الطلبرررة الم (9)هررردفت دراسرررة و 
مدرسرررة اليوبيرررل فررري األردن لمهرررارات التفكيرررر الناقرررد، واسرررتخدم الباحثررران 

عينرررة الدراسرررة قرررد اشرررتملت اختبرررار كاليفورنيرررا لمهرررارات التفكيرررر الناقرررد، و 
 .ا مررررن مجتمررررع الدراسررررة( مررررن الطلبررررة المتفرررروقين اختيررررروا عشرررروائي  94)

رميرررة، وأ هررررت نتيجرررة الدراسرررة تررردني درجررراتهم ككرررل وفررري المهرررارات الف
وأشارت إلى عدم وجود فررو  تعرزى لمتغيرر الجرن ، أو لمتغيرر الصرف 
الدراسرري. وأوصررى الباحثرران بتحليررل المحتويررات الدراسررية المختلفررة لتبررين 
عنايتها بتنميرة مهرارات التفكيرر الناقرد، وكرذلك بنراء بررامج تدريبيرة لتنميرة 

 .خاصةارات التفكير الناقد لدى الطلبة عامة وطلبة اليوبيل مه
التفكيررر إلررى استقصرراء مسررتوى مهررارات  تهرردفالترري  (14)دراسررةيرت وأجر 

 تتكونرروقررد الناقررد لرردى طلبررة كليررة العلرروم التربويررة الجامعيررة )األونررروا(، 
اسرتخدم  بة.طلمن ال( 510من جميع طلبة الكلية والبالغ عددهم ) العينة

( بعرد 2000)نمروذ  أالباحثان اختبار كاليفورنيرا لمهرارات التفكيرر الناقرد 
نترائج أن درجررة امررتالم الأ هرررت و  التحقرق مررن خصائصره السرريكومترية،

لبحرررث دون المسرررتوى المقبرررول مهرررارات التفكيرررر الناقرررد لررردى أفرررراد عينرررة ا
أ هرررت نتررائج البحررث وجررود فررر  فرري و (، %80) رررروالررذ  حرردد ب اتربوي رر
نراث، إللصرالا ا وذلركلمتغير الجن   استوى مهارات التفكير الناقد تبع  م

ررر للمسرررتوى الدراسررري وذلرررك لصرررالا طرررالب  افيمرررا كانرررت هنرررام فررررو  تبع 
 .السنة األولى والثانية

ألررر برنررامج ترردريبي قررائم علررى مهررارات  إلررىالتعررر   (18)ت دراسررةهرردفو 
التفكيرررر الناقرررد فررري اكتسررراب معلمررري الدراسرررات االجتماميرررة فررري المرحلرررة 

تكونررت وقررد لهررا،  الثانويررة فرري األردن لتلررك المهررارات ودرجررة ممارسررتهم
رررر84عينرررة الدراسررررة مرررن ) واسررررتخدمت الباحثرررة اختبررررار  ،ا ومعلمرررة( معلم 

كاليفورنيرررا لمهرررارات التفكيرررر الناقرررد. وأ هررررت النترررائج أن درجرررة اكتسررراب 
 نخفضة بعامة وكذلك درجة الممارسة،المعلمين لمهارات التفكير الناقد م

 ممارسة.  الو  من حيث االكتسابوكان للبرنامج ألر إمجابي 
إلررى تقنررين اختبررار كاليفورنيررا لمهررارات التفكيررر  (21)هرردفت دراسررةو 

الناقرد، واشررتقا  معررايير أداء طلبرة الجامعررات األردنيررة عليره بعررد تطررويره 
وتعديله للبيئة األردنية، وطبق االختبار على عينة التقنرين التري اختيررت 

ا وطالبرررة مرررن الب ررر( ط1485ا. وبلرررغ عررردد أفرررراد العينرررة )ا عنقودم رررعشررروائي  
ا برين متوسرطات أداء ا دالرة إحصرائي  جامعة مؤتة. وأ هرت النترائج فروق ر

وللتفاعل بين التخصص والجن  والعمرر. وترم  ،الطلبة تعزى للتخصص
اشررررتقا  الرتررررب المئينيررررة والعالمررررات المعياريررررة والعالمررررات التائيررررة ألداء 

لبررة الجامعررة ككررل وط ،والكليررات اإلنسررانية ،الطلبررة فرري الكليررات العلميررة
 على الدرجات الكلية والمهارات الفرمية لالختبار.

 :السابقةتعقيب على الدراسات 
ها بعضرتنّوعت الدراسات في بيئتها برين محليرة وعربيرة وعالميرة. وقصرد 

االختبار  تطويرواقع البيئة التي درستها، وهدفت أخرى إلى  إلىالتعر  
ييرام فاعليرة برنرامج تدريسري واتجهرت بعضرها إلرى ، ليناسب بيئة معينة

علررى فرري منطلقاتهررا  اعتمررد معتمهرراو فرري تنميررة مهررارات التفكيررر الناقررد. 
واسررررتخدمت اختبررررار كاليفورنيررررا لمهررررارات  ،مفهرررروم دلفرررري للتفكيررررر الناقررررد

 ،المنهج الوصفي بعضها . وتعددت المنهجية لديهم فاعتمدالتفكير الناقد
شررربه المرررنهج  بعضرررها واخترررارالمرررنهج التحليلررري،  واعتمرررد بعضرررها اآلخرررر

ة فري اإلطرار السرابقمرن الدراسرات  الحاليرة وقد أفادت الدراسرة التجريبي.
النتررر  والمنهجيررة ومناقشررة النتررائج، وافترقررت عنهررا بالبيئررة الترري أ جريررت 

استقراء حالة محددة وهي مستوى التفكير الناقد لدى طلبة جامعة فيها، و 
رر ر الناقررد وعالقترره برربعض لمهررارات التفكيررا الختبررار كاليفورنيررا الزرقرراء وفق 
 .المتغيرات

 :منهجية الدراسة وإجراءاتها
 اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي.

 :مجتمع الدراسة وعينتها
لزرقرررررراء لمرحلررررررة جامعررررررة اطلبررررررة يتكررررررون مجتمررررررع الدراسررررررة مررررررن 

م 2016/2017البكرررررالوريوم فررررري الفصرررررل األول مرررررن العرررررام الدراسررررري 
عشرروائية طبقيررة وعررددها العينررة جرراءت و  ،ا وطالبررةطالب رر 6576وعررددهم 
توايرررع أفرررراد عينرررة الدراسرررة  (1) اآلتررري ذو الررررقم ويبرررين الجررردول ،387

إنسرررانية أم  سرررواء أكانرررت بحسرررب متغيرررر  السرررنة الدراسرررية ونررروع الكليرررة
 . علمية

  (1) ذو الرقم الجدول 

 الكليةتوزيع أفراد عينة الدراسة بحسب متغيري السنة الدراسية ونوع 

 املجموع علمية إنسانية نوع الكلية  السنة الدراسية                             

 178 70 108 األولى

 209 83 126 الثالثة

 387 153 234 املجموع

 :الدراسة ةأدا
وفحررص فرضررياتها، اسررتخدم الباحررث الدراسررة  عررن سررؤالإلجابررة ل

. (Aنمررروذ  )( األCCTSTاختبرررار كاليفورنيرررا لمهرررارات التفكيرررر الناقرررد )
 Californiaاالختبرررار أصررردرته مؤسسرررة كاليفورنيرررا للنشرررر األكرررادممي )و 

Academic Press   ا إلررى إجمرراع الخبررراء فرري جمعيررة علررم ( اسررتناد
( علررى Delphiباسررتخدام إسررتراتيجية دلفرري ) ،(APAالررنف  األمريكيررة )

مررردى سرررنتين. واالختبرررار معرررد لقيرررام مجموعرررة مرررن المهرررارات بحسرررب 
تعريفهم للتفكيرر الناقرد، وتشرمل: التحليرل والتقرويم واالسرتدالل واالسرتنتا  
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واالسررتقراء. ولهررذا االختبررار سررت درجررات، درجررة كليررة لمجمرروع مهررارات 
( فقررة 34. ويتكرون االختبرار مرن )لتفكير الناقرد، وخمر  درجرات فرميرةا
، ويصررحا االختبررار بإعطرراء درجررة واحرردة متعررددن نرروع االختيررار مررن مرر

لإلجابررة الصررحيحة وصررفر لإلجابررة الخطررأ، وتتبررع كررل فقرررة مررن الفقرررات 
واحدة من المهارات الفرمية الثالث )التحليل  والتقويم واسرتدالل(. ويعراد 

( فقرررررة ضررررمن مهررررارة االسررررتقراء أو االسررررتنتا .  ويمترررراا 30تصررررني  )
عررردد مرررن الخصرررائص، فهرررو معرررد لررريالئم المررررحلتين الجامعيرررة االختبرررار ب

والثانوية، وال معطي ميزة تفضريلية علرى أسرام الجرن  أو المجموعرة أو 
الثقافررررررررة أو التخصررررررررص، وال تحتررررررررو  فقرررررررررات االختبررررررررار مصررررررررطلحات 

 تخصصية، ويتمتع بمؤشرات صد  ولبات عالية.
يئرررررة لالختبرررررار علرررررى الب (21)واعتمرررررد الباحثررررران تقنرررررين الشرررررطناو  

األردنيررة. وعرضرراه علررى مجموعررة مررن المحكمررين المتخصصررين إلبررداء 
وأخررررذ بترررروجيههم  ،الرررررأ  بمناسرررربته كررررأداة للدراسررررة واقترررررا  أ  تعررررديالت

بتعديل بعض التعبيرات لتناسب التغير  بسبب الزمن، وعليره فقرد عردلت 
ررو بعررض العبررارات لتكرر ا بالبيئررة األردنيررة وأكثررر حدالررة، مررن ن أكثررر ارتباط 

عرررردلت مبررررارة )مقتنررررون أشرررررطة الفيررررديو وإسررررطوانات الليررررزر( إلررررى  ذلررررك
 )يتابعون المقراطع(، وعردلت مبرارة )متررو األنفرا ( إلرى )حافلرة(، فضرال  

 عن التصحيا اللغو .
راء االختبرررار علرررى عينرررة وترررم التأكرررد مرررن وضرررو  التعليمرررات برررإج

ا وطالبرررة ينتمرررون إلرررى مجتمرررع الدراسرررة وليسررروا مرررن ( طالب ررر50)مقررردارها 
( دييقرة، ويتوافرق هرذا التقردير مرع 50عينتها، وقد قردر وقرت اإلجابرة برر )

 ( دييقة.60بر ) (21)، وويرهما(14)، وقد قدره المرعي ونوفل(1)عزيز
 :تطبيق االختبار

ا على أفراد الدراسة مع ا، وعرضت األسئلة عشوائي  أعد االختبار حاسوبي  
المفحو  على الشاشة بوضع مراعاة تتابع األسئلة العنقودمة، ويدخل 

ي ا، وقد أشر  بياناته لم البدء باالختبار المقيد بالزمن المحدد حاسوب

أحد الباحثين وشر  للطلبة إجراءات تطبيقه، على تنفيذ االختبار 
بحضور مشرفي مختبرات الحاسوب لتيسير المهمة. وصحا االختبار 

 ا.حاسوبي  
لررررى تمررررايز المتوسررررط الحسررررابي فورنيررررا إي: اتجرررره اختبررررار كالمحككككد ا داء

برررررراختال  بيئررررررات المسررررررتجيبين، واتجهررررررت هررررررذه الدراسررررررة إلررررررى اعتمرررررراد 
رر الوسرط الفرضري ومقررداره  ا  لرألداء بنراء علررىالمتوسرطات الحسرابية محك 

وتررررم حسررررابه بجمررررع أواان البرررردائل مقسررررومة علررررى البرررردائل  (،8.5هنررررا )
 . (13)مضروبة بعدد الفقرات

 متغيرات الدراسة:
 المستقل: اختبار كاليفورنيا لمهارات التفكير الناقد.المتغير 

، وله لاللة ر الناقد لدى طلبة جامعة الزرقاءالمتغير التابع: مستوى التفكي
مستويات: مرتفع ومتوسط ومنخفض. بحسب الوسط الفرضي، فمن كانرت 

 8.5- 2 >فمسرررتواه مرررنخفض، ومرررن كررران متوسرررطه   8.5 <متوسرررطه 
 فمستواه مرتفع. 24.5 >متوسطه  فمستواه متوسط، ومن كان 

المسررررتوى الدراسررررري ولرررره مسررررتويان: طلبررررة السرررررنة  -1المتغيررررر المعررررّدل: 
 األولى، وطلبة السنة الثالثة.

 نوع الكلية وله مستويان: الكليات العلمية والكليات اإلنسانية.   -
اإلحصائية: استخدم الباحثان المتوسطات الحسابية األساليب -

 ارية، والوسط الفرضي، وتحليل االختبار الثنائي. واالنحرافات المعي

 :نتائج الدراسة ومناقشتها
ونصرره: امررا مسررتوى التفكيررر الناقررد لرردى  الدراسررةلإلجابررة عررن سررؤال 

  .واطلبرة جامعررة الزرقراء بحسررب  اختبرار كاليفورنيررا لمهرارات التفكيررر الناقررد
لكرررل مهرررارة فقرررد ترررم حسررراب المتوسرررطات الحسرررابية واالنحرافرررات المعياريرررة 

 . ذلك( 2) اآلتي ذو الرقم ويوضا الجدول ،ولالختبار ككل

افات املعيارية الستجابات طلبة جامعة الزرقاء  (2) ذو الرقم الجدول   املتوسطات الحسابية واالنحر

 على اختبار كاليفورنيا ملهارات التفكير الناقد

 البيان الدراس ياملستوى  الكلية نوع

 املهارات

 الكلي 

 االستقراء  االستنتاج االستدالل التقويم التحليل

 علمية

 سنة أولى

Mean 4.76 4.71 3.54 7.09 4.10 13.01 

N 68 68 68 68 68 68 

Std. Deviation 1.720 1.796 1.606 1.991 1.813 1.750 

 سنة ثالثة

Mean 4.86 4.84 3.73 7.25 4.18 13.43 

N 73 73 73 73 73 73 

Std. Deviation 1.475 1.826 1.377 1.690 1.531 1. 572 

Total 
Mean 4.82 4.77 3.64 7.17 4.14 13.23 

N 141 141 141 141 141 141 
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Std. Deviation 1.593 1.806 1.489 1.836 1.667 3.467 

 إنسانية

 سنة أولى

Mean 4.94 4.89 4.00 7.54 4.31 13.83 

N 112 112 112 112 112 112 

Std. Deviation 1.601 1.721 1.616 2.004 1.655 1.754 

 سنة ثالثة

Mean 4.95 5.02 3.78 7.29 4.47 13.57 

N 134 134 134 134 134 143 

Std. Deviation 1.426 1.453 1.427 1.818 1.759 1.357 

Total 

Mean 4.94 4.96 3.88 7.41 4.40 13.79 

N 246 246 246 246 246 246 

Std. Deviation 1.505 1.579 1.517 1.905 1.711 3.284 

Total 

Mean 4.90 4.89 3.79 7.32 4.30 13.58 

N 387 387 387 387 387 387 

Std. Deviation 1.537 1.665 1.509 1.881 1.697 3.359 

جتماعي التري ألر وسائل التواصل اال وهاهنا ال بد من التنويه بأنّ 
حّدت من الفجوات بينهم في الخبرات. ولكون المرواد يتفاعل معها الطلبة 

الدراسرررية الجامعيرررة تعتنررري برررالمحتوى المعرفررري والتطبيقررري التخصصررري، 
التفكير والتدريب عليهرا ممرا مقلرل فرر  وليست مبنية على دمج مهارات 

 إلررى ييمررة الترردريب (8)تحسررين هررذه المهررارات لررديهم، فقررد أشررار وويرردولين
إلرررى ضرررررورة تحليرررل المحترررروى  (9)فررري تحسرررين مهررررارات التفكيرررر، وأشررررار

الدراسررري للمرررواد المختلفرررة لتبرررّين مررردى عنايتهرررا بتنميرررة مهرررارات التفكيرررر، 
بتقرردمم المحترروى  (3)دراسررةالودعررت إلررى برررامج تدريبيررة لتنميتهررا، وأوصررت 

ا برررررالتفكير الناقرررررد، وتخطررررريط منررررراهج التعلررررريم العرررررالي وتعرررررديلها مصرررررحوب  
ولعرل هرذا ال  ،النشرطت والرتعلم لم القرائم علرى المشركالبالتركيز على الرتع

 يتسنى في الجامعات لكثافة عدد الطلبة في الشعبة الواحدة.

 :فرضيات الدراسة
( α ≤ 0,05) توجررررررد فرررررررو  ذات داللررررررة إحصررررررائية عنرررررردال  -1

 ر الناقد لدى طلبة جامعة الزرقاء تعزى للمستوى الدراسي.يلمستوى التفك
( α ≤ 0,05) توجررررررد فرررررررو  ذات داللررررررة إحصررررررائية عنرررررردال  -2

 الناقد لدى طلبة جامعة الزرقاء تعزى لنوع الكلية. رلمستوى التفكي
( α ≤ 0,05)  توجرررررد فررررررو  ذات داللرررررة إحصرررررائية عنررررردال  -3

لمسررتوى التفكيررر الناقررد لرردى طلبررة جامعررة الزرقرراء تعررزى لتفاعررل متغيررر  
  المستوى الدراسي ونوع الكلية.
، وفري لثنرائي للبيانراتترم إجرراء التحليرل ا والختبار هرذه الفرضريات

أن ييمررة   المحسرروبة أللررر نرروع الكليررة فرري تبررين ( 3) ذو الرررقم الجرردول
وهرررري ويررررر دالررررة  ،(2,594أداء الطلبررررة علررررى اختبررررار التفكيررررر الناقررررد )

عردم وجرود فررو   وهرذا معنري، (α ≤ 0,05)ا عند مستوى داللرة إحصائي  
علررى اختبررار التفكيررر الناقررد تعررزى  ة الزرقرراءمعنويررة فرري أداء طلبررة جامعرر

 )علمية، إنسانية(.  :لمتغير نوع الكلية

ولعل هرذه النتيجرة تعرود إلرى تشرابه البيئرة الجامعيرة، ولبنراء المرواد 
لررى إسررتراتيجيات الترردري  وتسررتند إ ،االدراسررية الترري تعنررى بالمعرفررة والب رر

م النشرررط ، ولكثافرررة المرررواد يتجنرررب مدرسررروها إسرررتراتيجيات الرررتعلالمباشررررة
ا أطرررول فررري الموقرررف التعليمررري، وهرررم يروبرررون بإنهررراء كونهرررا تسرررتوفي وقت ررر

 ،(14)المواد بحسب الخطط الدراسرية. ولرم تتفرق النتيجرة مرع مرعري ونوفرل
ا معررزى الترري أ هرررت فرق رر (3)دراسررة واختلفررت مررع  ،(21)وال مررع الشررطناو  

 للكلية لمصلحة التمريض بالمقارنة بكلية األعمال. 
 (3) ذو الرقم الجدول 

تحليل التباين الثنائي ألثر متغيري املستوى الدراس ي ونوع الكلية والتفاعل بينهما 

  ملستوى التفكير الناقد
 
ا الختبار كاليفورنيا ملهارات لدى طلبة جامعة الزرقاء وفق

 التفكير الناقد

 مصدر

 التباين

 مجموع

 املربعات

 درجات

 الحرية

 وسط

 املربعات

 قيمة

 ) ف(

 مستوى 

 الداللة

 639. 220. 2.480 1 2.480 املستوى الدراس ي

 108. 2.594 29.253 1 29.253 نوع الكلية

 494. 469. 5.285 1 5.285 املستوى × النوع 

   11.278 383 4319.471 الخطأ

    387 75765.000 املجموع

ولعل هرذه النتيجرة تعرود إلرى تشرابه البيئرة الجامعيرة، ولبنراء المرواد 
لررى إسررتراتيجيات الترردري  وتسررتند إ ،االترري تعنررى بالمعرفررة والب رر الدراسررية
، ولكثافرررة المرررواد يتجنرررب مدرسررروها إسرررتراتيجيات الرررتعلم النشرررط المباشررررة

ا أطرررول فررري الموقرررف التعليمررري، وهرررم يروبرررون بإنهررراء كونهرررا تسرررتوفي وقت ررر
 ،(14)المواد بحسب الخطط الدراسرية. ولرم تتفرق النتيجرة مرع مرعري ونوفرل

ا معررزى الترري أ هرررت فرق رر (3)دراسررة واختلفررت مررع  ،(21)الشررطناو  وال مررع 
 للكلية لمصلحة التمريض بالمقارنة بكلية األعمال. 

المحسررررروبة أللرررررر المسرررررتوى  () ( أن ييمرررررة 3يشرررررير الجررررردول )و 
( وهررري  0,220الدراسررري علرررى أداء الطلبرررة علرررى اختبرررار التفكيرررر الناقرررد )

عرردم  معنرري، وهررذا (α ≤ 0,05) ويررر دالررة إحصررائيا عنررد مسررتوى داللررة 
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علررى اختبررار التفكيررر  ة الزرقرراءوجررود فرررو  معنويررة فرري أداء طلبررة جامعرر
 )سنة أولى، سنة لالثة(.  :متغير المستوى الدراسيإلى الناقد تعزى 

ولعرررل هرررذا م عرررزى إلرررى تشرررابه الخبررررات العقليرررة التررري يتعررررل لهرررا 
فقررت هررذه النتيجررة عررة عمليررة الترردري  والمررواد الدراسررية، واتيالطلبررة، ولطب
ولرم تتفرق مرع المرعري ونوفرل  ،(9)والجعرافرة والخرابشرة ،(21)مرع الشرطناو  

السررنة األولررى  طلبررةإذ أشررارت دراسررتهما إلررى وجررود فررر  لمصررلحة  ،(14)
 والثانية.   
( عردم وجرود فررو  ذات 3) السرابق ذ  الررقم تهر من الجردوليو 

 ،ختبرار التفكيرر الناقرردعلرى ا ة الزرقراءداللرة معنويرة فري أداء طلبرة جامعرر
  قيمرة ) ( المحسروبة فلتفاعرل برين النروع والمسرتوى الدراسري، إلرى اتعزى 

  (α ≤ 0,05) ( وهررري ويرررر دالرررة إحصرررائيا عنرررد مسرررتوى داللرررة0,469)
 إذ ،وهرذه نتيجرة متسرقة مرع مرا سربقهاالصرفرية.  ةمما معني قبول الفرضي

الدراسرري ابتررداء، وهررذا ال توجررد فرررو  جوهريررة تعررزى للكليررة أو للمسررتوى 
 بمررا مررر معرزا تفسررير البرراحثين برالعزو إلررى تشررابه الخبرررة التعلميرة إجمرراال  

ام وبخاصرة فري المرحلرة مرن معرار  ومهرارات فري التعلريم العر مع الطلبرة
تشابه العملية التدريسرية فري الجامعرة مرن حيرث بنيرة الثانوية، فضال  عن 

  المواد التدريسية، وإستراتيجيات التدري .

 التوصيات: 
 ةمراعاة  بناء المناهج لواقع مهارات التفكير الناقد لدى الطلب -

 في الجامعات.

دعم القرارات المتصلة بتضمين مواد دراسية تعنى بالتفكير  -

 الجامعية. الناقد ضمن الخطط الدراسية

 .إلجراء المقارنات رىأخفي بيئات  ةإجراء دراسات مماثل -
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